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Protokół Nr XLI/2013 

z sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 7 lutego 2013 roku, w godz. 10.00 – 11.30 

w sali obrad Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, 

Rynek 1 

 

 

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 25 Radnych. Wszyscy 

obecni. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XLI sesję Rady Miasta Kielce w dniu 7 lutego 2013 roku. 

Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana 

Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta  

i szefów podległych Miastu jednostek.  

Słowa powitania kieruję do młodzieży z I LO im. S. Żeromskiego wraz 

z opiekunem. Młodzież ta realizuje projekt „Gminowo”, z którego wynika 

również obserwacja obrad Rady Miasta Kielce.  

Jest wśród nas gość wyjątkowy z Winnicy, Wiceszef Konfederacji 

Polaków Podola, kierujący sekcją lekarzy, Pan dr Wadim Lisow. Serdecznie Go 

witamy na dzisiejszej sesji. 

Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację  

z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu.  

Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym 

liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem 

obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba 

Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, 

uzgodniony w dniu 31 stycznia 2013 roku porządek obrad, a także projekty 

uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym 

do nich porządkiem. 
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Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem, 

Pan Prezydent wniósł o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację aglomeracji Kielce 

i utworzenie nowej aglomeracji Kielce. 

 

Radna Alicja Obara Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej 

W imieniu Klubu Radnych SLD proszę o zdjęcie, autopoprawką, z uchwały 

Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Kielce na 2013 rok punktu dotyczącego budowy systemu „Czerwone światło”, 

na które przeznaczone jest 150 tys. zł. Mamy wątpliwości czy to jest dobry czas 

na wprowadzenie tego, czy te pieniądze będą w obecnym czasie dobrze wydane. 

Ponieważ zważając na to, że może te pieniądze powinny pójść najpierw na 

remonty tych dróg, a potem na wprowadzenie tego typu systemu 

bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Pani Przewodnicząca, to nie jest wniosek o zmianę porządku obrad, a Pani 

propozycja to merytoryczny wniosek dotyczący części uchwały budżetowej. 

 

Przewodnicząca Alicja Obara 

W takim razie proszę o zdjęcie całej uchwały. Ja chciałam powiedzieć, Panie 

Przewodniczący, że niejednokrotnie w imieniu Klubu i w imieniu własnym 

prosiłam, by punkty, które są bardzo wątpliwe i nad którymi Radni będą 

dyskutować długo, były osobno wprowadzane do porządku obrad. 

 

Radny Jerzy Pyrek 

Ja również uważam, że te pieniądze w tym momencie nie będą optymalnie 

wykorzystane. Bardzo ważna jest sprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza na ulicy 

Warszawskiej, gdzie jest wiele wypadków. Ale na Komisji Gospodarki 

Komunalnej rozmawialiśmy o „zielonej fali”. Działajmy systematycznie, krok 

po kroku i rozwiązujmy problemy, a później róbmy restrykcje. Wydaje się, że 

jest wiele rozwiązań technicznych, między innymi czasomierze, które pokazują 

ile czasu zostało do zgaszenia czerwonego ewentualnie zielonego światła. 

Poprawi to na pewno bezpieczeństwo, jest to stosowane zarówno za granicą, ale 

też w coraz większej ilości polskich miast. Kierowca będzie miał informację czy 

zostało do zmiany światła 5, 10 czy 15 sekund. To samo dotyczy pieszych, 
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zwłaszcza pieszych, bo obserwujemy to na al. IX Wieków Kielc na przykład, 

gdzie przekraczamy jedną jezdnię i zaczyna brakować czasu na przejście. Jedna 

osoba przebiegnie, a druga mniej sprawna nie przebiegnie. W związku z tym, 

też uważam, że z piractwem trzeba walczyć, ale jest z drugiej strony Kodeks 

Drogowy i kierowcy są zobowiązani do jego przestrzegania. Są inne metody, na 

dzień dzisiejszy tańsze. W związku z tym popieram wniosek złożony przez 

Koleżankę Radną, żeby tych pieniędzy w tym momencie na ten cel nie 

przekazywać. Aczkolwiek podkreślam, że w pewnym momencie będzie to 

zasadne, ale to nie ten moment. Dziękuję. 

 

Pan Andrzej Sygut Wiceprezydent Miasta Kielce 

W kwestii wniosku Pani Przewodniczącej Obary powinna się wypowiedzieć 

cała Rada Miasta. Jeżeli Prezydent zgłosił ten wniosek, Komisja, na której 

byłem, debatowała i stanowisko Komisji w tej kwestii wcale nie było 

jednoznaczne. Bo gdyby było jednoznaczne, to w grę by wchodziło ewentualne 

wycofanie. Jeżeli Państwo uznają, że trzeba wycofać się z debaty i głosowania 

nad tym punktem, to jest Państwa suwerenna decyzja.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Przypominam Panie Prezydencie, że wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad 

całej uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

 

Pan Andrzej Sygut Wiceprezydent Miasta Kielce 

Jeżeli taka uchwała zostanie podjęta wówczas poproszę Pana Przewodniczącego 

o udzielenie mi głosu w trybie głosu formalnego. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Panie Prezydencie, wsłuchałem się w opinie jednej i drugiej strony tego 

rodzącego się konfliktu. Ja sugeruję żebyście jednak Państwo wnieśli poprawkę 

do tego projektu, bo za chwileczkę „spadnie” cała uchwała budżetowa, czego 

jestem prawie pewien. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Według procedury, jeżeli Klub Radnych chce żeby wyłączyć tę sprawę 

z uchwały budżetowej powinien złożyć wniosek na piśmie, jako poprawkę, nie 

autopoprawkę, Klubu do projektu uchwały. Wtedy nie ma problemu i możemy 

zająć się resztą spraw związanych z projektem zmian w budżecie. 
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Na wniosek Klubu Radnych SLD ogłaszam 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie głos zabrał Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta 

Kielce 

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę o przesunięcie na koniec 

porządku obrad, jeżeli to jest możliwe, dwóch punktów, a mianowicie projektów 

uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2018; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok, 

aby mieć czas na przygotowanie autopoprawki. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

To nie musi być głosowane, jest to we władzach moich bez głosowania. To 

ustalamy, że projekty uchwał „budżetowych” przesuwamy na koniec porządku 

obrad sesji. 

Czy są inne wnioski do porządku obrad? Przechodzimy zatem do głosowania. 

 

I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację aglomeracji Kielce i utworzenie 

nowej aglomeracji Kielce. 

 

Głosowanie: 

 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku 

obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do 

uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli 

nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający 

zaproponowane zmiany. 
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Sprzeciwu nie słyszę. 

 

Głosowanie: 

Za   – 24 

Przeciw   – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Omówienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 10 

stycznia 2013r.. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 

Kielce w 2012 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha w 

roku 2012. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego Miasta Kielce w roku 2012. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury 

w Kielcach; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach; 

4) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

5) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 

II w Kielcach; 

6) w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób usamodzielnianych w mieszkaniach 

chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Kielcach; 

7) w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych; 
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8) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie 

miasta Kielce zatwierdzonej uchwała nr XXII/454/2012 Rady Miasta 

Kielce z dnia 19 stycznia 2012r.; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych; 

10) w sprawie wyrażenia zgody na likwidację aglomeracji Kielce 

i utworzenie nowej aglomeracji Kielce; 

11) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice” terenów położonych w Kielcach 

przy ulicy Olszewskiego oraz przy ulicy Pakosz; 

12) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu 

położonego w Kielcach przy ulicy Karpackiej; 

13) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Kryształowej (dz. Nr 88/3); 

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy 

ulicy Kryształowej (dz. Nr 88/4); 

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz  

z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce; 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego (projekt 1); 

17) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego (projekt 2); 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Kielce na lata 2013-2018; 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce 

na 2013 rok. 

 

Do pkt. 3 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści 

protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 10 stycznia 2013r.. 
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I. Głosowanie: 

Za    – 24 

Przeciw    – brak 

Wstrzymało się  – brak 

 

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXXIX/2013 z sesji 

Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 10 stycznia 2013r. 

 

Do pkt. 4 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

1. Informuję, iż wszystkie Komisje stałe złożyły sprawozdania 

z działalności w roku 2012. 

2. Interpelacje między sesjami złożyli Radni:  

 Jerzy Pyrek 

 Tadeusz Kozior 

3. W związku z pracami Związku Miast Polskich i Konwentu 

Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich uprzejmie informuję 

Wysoką Radę o zmianie terminu sesji Rady Miasta planowanej na 18 

kwietnia. Sesja ta odbędzie się 11 kwietnia. Uprzejmie proszę 

Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta o dostosowanie 

terminów posiedzeń Komisji do zmienionego terminu sesji. 

4. 26 stycznia br. uczestniczyłem w X Ogólnopolskim Koncercie 

Charytatywnym Syców 2013, organizowanym przez Konsula 

Generalnego RP w Winnicy Pana Krzysztofa Świderka i Burmistrza 

Sycowa, wspólnie z Marszałkami Województw Małopolskiego 

i Dolnośląskiego. Na koncercie tym odbyła się zbiórka na rzecz 

Rodaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. Zebrane pieniądze 

zostały przekazane na rzecz Rodaków z Winnicy, a Oni w ramach tych 

środków zamierzają w tym roku wybudować pomnik Ignacemu 

Paderewskiemu. My również możemy wesprzeć Rodaków z Winnicy, 

z inicjatywy bowiem władz konsularnych i władz Miasta Kielce, 

powstał w ramach Konfederacji Polaków Podola, Zespół Pieśni 

i Tańca „Kwiat Podola”. Mają już uszyte stroje regionalne polskie 

zafundowane przez jednego z Polaków z Winnicy, brakuje im tylko 

niektórych dodatków do tych strojów. Zespół składa się z 20 Pań i 2 

Panów. Osobiście zakupiłem dla tancerek 20 kompletów korali, 
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a potrzeba jeszcze dokupić 20 wianków. Jeden wianek kosztuje 29 

złotych. Gdybyście Państwo zechcieli przekazać do mnie 

równowartość jednego wianka będziemy mogli kompletnie ubranych 

w strój regionalny Rodaków podziwiać w czerwcu na Święcie Miasta 

Kielce. Bardzo proszę o otwarcie swoich serc. Będzie to konkretna 

pomoc i udział we współpracy naszego Miasta z Miastem partnerskim 

Winnica. Na zachętę, podkreślając, że dziś mamy „tłusty czwartek” 

proszę w chwili przerwy o poczęstowanie się paczkami, specjalnie na 

dzisiejszą sesję przygotowanymi przeze mnie. Wyjaśniam też 

obecność Pana Wadima Lisowa, ponieważ te korale były zamówione 

i przyszły wczoraj, to chciałem na Waszych oczach przekazać te 

korale dla Polaków z Podola. 

 

Radna Alicja Obara Przewodnicząca Klubu Radnych SLD 

Chcę tylko powiedzieć, że Klub Radnych SLD w całości ufunduje te wianki. 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Bardzo dziękuję. 

 

Do pkt 5 

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację  

o pracach Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miasta Kielce. 

W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 10 

stycznia 2013 r. wydano: 

I.  28 zarządzeń dotyczących: 

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok  

– 
Nr 20/2013

, 
 
 

2. zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 rok  

– 
Nr 25/2013, Nr 36/2013

, 
 
 

3. zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i 

wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 rok –
  Nr 16/2013, 

Nr 21/2013, Nr 26/2013, 
 
Nr 37/2013 

,   

4. powołania: 

a) członków Miejskiej Rady Zatrudnienia –
  Nr 15/2013

,   

b) Pełnomocnika ds. Projektu „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu 

drogi krajowej nr 73 w Kielcach” –
  Nr 33/2013

,   
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c) zespołu do spraw połączenia spółek komunalnych Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach i Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach –
  Nr 23/2013

,   

5. zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce –
  Nr 22/2013

,   

6. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 

w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 2013 roku 

 –
  Nr 40/2013

,   

7. przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce–
  Nr 17/2013

,   

8. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań 

publicznych miasta:  

a) na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do 

realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz 

powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert 

–
  Nr 24/2013

,   

b) zleconych przez Miasto Kielce do realizacji  organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert –
  Nr 38/2013

,   

9. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2013 za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie 

przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 

roku 2012 –
  Nr 32/2013

,   

10. zmiany zarządzeń w sprawie: 

a) udzielenia pełnomocnictwa –
  Nr 14/2013

,   

b) ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kielcach –
  Nr 34/2013

,   

c) przyznania w 2013 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta 

Kielce –
  Nr 39/2013

,   

11. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości : 

a) Skarbu Państwa na lata 2013-2015 –
  Nr 29/2013

, 

b) Gminy Kielce na lata 2013-2015 –
  Nr 30/2013

,  

c)  Miasta Kielce na prawach powiatu na lata 2013-2015 –
  Nr 31/2013

, 
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12. ujednolicenia terminów trwania użytkowania wieczystego Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Armatury” w Kielcach na nieruchomościach 

położonych w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej 21 –
  Nr 18/2013

,   

13. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy 

ulicy Barytowej –
  Nr 19/2013

,   

14. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Urzędniczej na 

rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Kielcach –
  Nr 35/2013

, 

15. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do 

zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy 

ulicy Poleskiej –
  Nr 41/2013

, 

16. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: 

a) Gen. Władysława Sikorskiego – 
Nr 27/2013

, 

b) Biesak – 
Nr 28/2013

, 

II. 5 decyzji i 5 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód 

budżetu Miasta.  

III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 19 projektów uchwał Rady 

Miasta Kielce. 

 

Do pkt. 6 - 8 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informuję Państwa Radnych, że: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 

Kielce w 2012 roku, 

2. Sprawozdanie z działalności Przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha 

w roku 2012, 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego Miasta Kielce w roku 2012, 

zostały z miesięcznym wyprzedzeniem opublikowane na stronach internetowych 

dla Radnych, i każdy z Państwa miał możliwość zapoznać się 

z nimi.  
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Radny Jerzy Pyrek 

Czytając Sprawozdanie z działalności Przedstawicielstwa Miasta Kielce 

w Gotha w roku 2012 nasunęło mi się wiele wątpliwości i w związku z tym 

mam przygotowane pytania. Ile osób pracuje w przedstawicielstwie, czy są na 

etatach, jak to wygląda? Z tego sprawozdania nie wynika jaki jest roczny koszt 

utrzymania przedstawicieli i kto pokrywa te koszty. Sprawozdanie, według 

mnie, zawiera same ogólniki. Brak jest konkretnych działań i osiągniętych 

efektów. Sprawozdanie powinno być szczegółowe, powinno kończyć się 

wnioskami, które określają warunki współpracy Miasta Kielce z Miastem 

Gotha. Sprawozdanie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem, nie ma 

nawet tego. Jest nieczytelny podpis, nie wiem kto się pod tym podpisał. 

W sprawozdaniu powinna być również informacja zawierająca adres siedziby 

przedstawicielstwa, numer telefonu, jakiś kontakt. Dla mnie to jest takie 

wypracowanie anonimowe, nie jest to sprawozdanie. Dziękuję. 

 

Pan Mieczysław Pastuszko Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych  

i Strategii Miasta UM 

Tak na gorąco chciałbym się ustosunkować do tych pytań, które Pan Radny 

Pyrek skierował pod adresem Prezydenta. Chcę poinformować, że nie ma 

faktycznego przedstawicielstwa, które byłoby zorganizowane w ten sposób, że 

my tam wynajmujemy jakieś lokale, telefony, pomieszczenia. Odbywa to się 

w ten sposób, że w wyniku wieloletniej współpracy z miastem partnerskim 

Gotha w RFN, raz na jakiś czas, czasami jest to raz na dwa miesiące, pracownik 

referatu współpracy z zagranicą w Wydziale PSiSM Pan Mirosław Obara 

przebywa kilka dni w Gothcie i załatwia sprawy bieżące, które wynikają 

z bieżących kontaktów między Miastami. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, 

ale indywidualnie Panu Radnemu przedstawię jakie są dokładne koszty roczne 

tych delegacji służbowych, bo o takich kosztach możemy mówić, jeżeli chodzi 

o wizyty pracownika Urzędu Miasta Kielce w Gotha. Sprawozdanie jest zbyt 

ogólne – sprawozdanie informuje o tym, jakie działania są podejmowane 

i z czego one wynikają, albo efektem czego są. Między innymi jest tam 

informacja na temat taki, że wspólnie, a nawet dzięki Miastu Gotha, głównie 

Nadburmistrzowi tego Miasta, w roku 2014 Miasto Kielce będzie organizowało 

bardzo dużą imprezę kulturalną o zasięgu europejskim. Zaprosimy kilkanaście 

tysięcy ludzi, którzy są przedstawicielami organizacji kulturalnych we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej, będziemy też zapraszali naszych 

przyjaciół z Ukrainy, z Węgier i pozostałych naszych miast partnerskich, 
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i będzie się w Kielcach przez tydzień odbywała impreza pn. „Europeada”. To 

jest takie święto tańca i muzyki ludowej. W tym zakresie została podpisana 

umowa z Międzynarodowym Komitetem, który mieści się w Brukseli. Celem 

jest promocja Kielc, jako Miasta otwartego na współpracę w innymi 

społecznościami w Europie. Wydaje się, że jest to interesująca forma promocji 

Miasta. Jeżeli jest taka potrzeba żeby Panu Radnemu udostępnić szczegółowe 

informacje, to jesteśmy gotowi. Między innymi są tam informacje mówiące 

o tym, że pomagamy i współpracujemy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 

i organizujemy staże dla studentów kierunku pielęgniarskiego. Te kontakty 

oczywiście również koncentrują się na organizowaniu wizyt zarówno gości 

z Gothy, jak również naszych w tym Mieście. W tym roku w Gotha będzie się 

odbywała również taka „Europeada” i będzie w tym celu wyjeżdżała do Gothy 

delegacja z Kielc. Jest zapraszany każdorazowo do Gothy Kielecki Teatr Tańca 

i w pewnej części też finansujemy koszty tego wyjazdu. KTT jest tam bardzo 

dobrze przyjmowany i uważam, że to też jest bardzo ważny elementem promocji 

nie tylko kultury polskiej, ale również naszego Miasta. Oczywiście jest umowa 

o partnerstwie z Miastem Gotha i te wszystkie czynności, które są realizowane 

przez służby Pana Prezydenta realizowane są w ramach zapisów tej umowy. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Do pkt. 9 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Informuję Wysoką Radę, że zgodnie z protokołami z posiedzeń właściwych 

Komisji oraz informacjami Przewodniczących tych Komisji, wszystkie projekty 

uchwał, które znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji uzyskały opinię. 

Jeżeli jednak Przewodniczący Komisji chcieliby omówić szczegóły opiniowania 

tych projektów, proszę aby przed głosowaniem wpisali się na listę mówców  

w odpowiednim punkcie porządku obrad.  

 

Pkt. 9.1 

 

Pan Mieczysław Tomala Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

UM zarekomendował projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Podstawowej Nr 29 w Kielcach. 

Sprawa była szeroko omawiana na posiedzeniach Komisji Edukacji. 

Uzasadnienie do projektu uchwały, według nas, doskonale tłumaczy cały 
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problem, wobec powyższego proszę o ustosunkowanie się do przedkładanego 

projektu uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/718/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 29 w Kielcach. 

 

Pkt. 9.2 - 3 

 

Dyrektor Mieczysław Tomala zarekomendował dwa projekty uchwały: 

1. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury 

w Kielcach, 

2. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach. 

Oba te projekty uchwał są wymuszone zmianą ustawy, która nakazuje 

zmiany statutów wymienionych placówek, a dotyczą te zmiany w szczególności 

wskazania źródeł finansowania, sporządzania planu finansowego, powołania 

dyrektora placówki. Dlatego przedkładamy uaktualnienie Statutów tych 

jednostek. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/719/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury 

w Kielcach 

 

II. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/720/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach 

 

Pkt. 9.4 

 

Pan Marek Scelina Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach zarekomendował projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Zmiana ta jest wywołana innym usytuowaniem niż dotychczas Klubu Integracji 

Społecznej. Klub ten pozostaje nadał częścią MOPR. Proszę o przyjęcie tej 

uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/721/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach. 
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Pkt. 9.5 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie nadania 

Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. 

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania 

Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzenia zapisu dotyczącego misji Domu 

zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w statucie. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/722/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

w Kielcach. 

 

Pkt. 9.6 

 

Dyrektor Marek Scelina zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

osób usamodzielnianych w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Zasady merytoryczne ustalania wysokości opłaty pozostają bez zmian, 

natomiast konieczność podjęcia uchwały wynika z tego, iż obecnie przepisy 

stanowią o tym, że mieszkania chronione muszą być wydzielone z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych jako samoistne jednostki organizacyjne. I w tym 

zakresie proponowana jest zmiana.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 
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Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/723/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób usamodzielnianych w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

 

Pkt. 9.7 

 

Pan Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji UM zarekomendował 

projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do 

używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 

Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania w należytym 

stanie technicznym urządzeń i obiektów wymienionych w projekcie, 

wybudowanych przez Miasto Kielce ze środków własnych i przy udziale 

mieszkańców, Miasto niniejszą uchwałą wnosi majątek do MZWiK, do zadań 

którego należy m.in. realizacja obowiązków Miasta w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Miasto pozostaje 

właścicielem wnoszonego majątku. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/724/2013z dnia7 lutego 2013 roku 

w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i 

eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 

w Kielcach urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. 
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Pkt. 9.8 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

zarekomendował projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych 

i roztopowych na terenie miasta Kielce zatwierdzonej uchwała nr 

XXII/454/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 stycznia 2012r. 

Jak co roku Miejski Zarząd Dróg zobowiązany jest do uzyskania 

akceptacji stawek na nowy rok rozliczeniowy, który zaczyna się od 1 marca. 

Stawki opłat pozostają na niezmienionym poziomie 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/725/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta 

Kielce zatwierdzonej uchwała nr XXII/454/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 

stycznia 2012r. 

 

Pkt. 9.9 

 

Pan Witold Bruzda Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Usług 

Komunalnych UM uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 Projekt ten ma za zadanie wyeliminowanie błędów pisarskich, które 

niestety znalazły się w uchwale. Proszę o przyjęcie tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
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Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/726/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

Pkt. 9.10 

 

Dyrektor Witold Bruzda zarekomendował projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na likwidację aglomeracji Kielce i utworzenie nowej 

aglomeracji Kielce. 

Aglomeracja Kielce została utworzona w celu realizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W związku z odstąpieniem od realizacji 

kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Masłów jest konieczność 

zmniejszenia tej aglomeracji i dostosowania do nowych potrzeb.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 20 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/727/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację aglomeracji Kielce i utworzenie 

nowej aglomeracji Kielce. 

 

Pkt. 9.11 

 

Pani Joanna Muszyńska - Dziurny Podinspektor w Kieleckim Parku 

Technologicznych zarekomendowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
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zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 

terenów położonych w Kielcach przy ulicy Olszewskiego oraz przy ulicy 

Pakosz. 

Łącznie rekomendujemy do włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Starachowice” prawie 6 ha. Rozszerzenie to wynika z potrzeb rozwojowych 

KPT, a także z potrzeby zaoferowania nowym inwestorom atrakcyjnych 

warunków do inwestowania w naszym Mieście. Bardzo proszę o podjęcie 

proponowanej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 21 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/728/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Starachowice” terenów położonych w Kielcach przy ulicy 

Olszewskiego oraz przy ulicy Pakosz. 

 

Pkt. 9.12 

 

Pan Filip Pietrzyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i 

geodezji UM  zarekomendował projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Karpackiej. 

Jest to niewielka działka o powierzchni 427 m
2
, na której są zlokalizowane ciągi 

piesze wybudowane przez Gminę. Stąd, w celu możliwości utrzymania przez 

służby miejskie tego terenu, potrzebne jest jego pozyskanie. I tego właśnie 

dotyczy ta uchwała. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 
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Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/729/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego 

w Kielcach przy ulicy Karpackiej. 

 

Pkt. 9.13 - 14 

 

Dyrektor Filip Pietrzyk zarekomendował dwa projektu uchwał: 

I. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej (dz. Nr 88/3), 

II. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej (dz. Nr 88/4). 

W obu przypadkach są to działki położone między posesjami a drogą. 

Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

z bonifikatą 80 %. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 22 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/730/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej (dz. Nr 88/3). 

 

II. Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - 1 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/731/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy 

Kryształowej (dz. Nr 88/4). 

 

Pkt. 9.15 

 

Pan Władysław Boberek Zastępca Dyrektora Biura Planowania 

Przestrzennego UM uzasadnił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy 

linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową 

stacji Kielce Piaski na obszarze Miasta Kielce. 

 Kalendarium przy przystąpieniu do tego typu opracowania, które 

poprzedzone zostało przyjęciem przez Wysoką Radę zmiany w Studium, 

przewiduje, że naturalną rzeczą jest teraz przyjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przedstawienie tego projektu było poprzedzone czterema 

konsultacjami społecznymi, w wyniku których udało się złagodzić, przynajmniej 

większą część, konfliktu, który rodzi taka inwestycja. Oczywiście nigdy tu 

w 100 % nie ma ludzi zadowolonych. Niemniej jednak, taki ważny element, 

jakim jest ta linia, mająca kapitalne znaczenie dla zaopatrzenia Miasta w energię 

elektryczną i terenów przyległych do północnej części Miasta. Jest ona zapisana 

jako ważny element strategiczny działania państwowych sieci energetycznych, 

zapisana w projekcie przestrzennego zagospodarowania kraju. Była 

przedmiotem porozumienia 5 gmin z Miastem Kielce w obecności Marszałka 

i służb drogowych. Jak również jest elementem uchwalonym z systemem 

zaopatrzenia Miasta w energię cieplną i elektryczną. Zatem wnoszę o podjęcie 

tej uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowanie 

Za   - 23 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/732/2013 z dnia7 lutego 2013 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 220 kV 

Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski na obszarze 

Miasta Kielce. 

 

Pkt. 9.16 - 17 

 

Pani Barbara Nowak Skarbnik Miasta Kielce rekomendowała dwa projekty 

uchwał: 

I. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego (projekt 1), 

II. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego (projekt 2). 

Oba projekty są związane z umowami jakie nasze Miasto podpisało na 

kredyty długoterminowe inwestycyjne związane z realizacją zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii 

Europejskiej. W umowie pierwotnej, przypomnę, że jedna była z dnia 26 lipca 

2012 roku, a wcześniejsza była z 9 września 2009 roku, w umowach tych 

zapisane były określone wielkości transz związane właśnie z finansowaniem 

wkładu własnego. W związku z tym, że przesuwają się terminy realizacji, 

zmieniają się kwoty w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, dlatego jest 

potrzeba żeby dopasować nowe transze w poszczególnych latach, jakie w tych 

umowach są ujęte. Proszę o przyjęcie proponowanych zmian. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Projekty uchwał poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/733/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 
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II. Głosowanie 

Za   - 24 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/734/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego. 

 

Pkt. 9.18 

 

Pani Skarbnik Barbara Nowak zarekomendowała projekty uchwał: 

I. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2018, 

II. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 

2013 rok wraz z autopoprawką. 

Autopoprawka dotyczy tego, iż zdejmujemy z naszego pierwotnego projektu 

kwotę 150 tys. zł, która była przeznaczona na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa systemu Czerwone światła”. W związku z tym 

proponujemy Państwu przyjęcie uchwały, już po autopoprawce, a przyjęcie tego 

projektu spowoduje, że zwiększy się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę  

49 948 057 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 2 380 894 zł, oraz plan 

wydatków majątkowych o kwotę 47 567 163 zł. Projekt zawiera również 

zmiany, które powodują zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o kwotę 

34 910 018 zł. Przyjęcie tych zmian spowoduje, że deficyt Miasta w roku 2013 

wyniesie 123 358 172 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 76 433 136 zł oraz 

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

Miasta w kwocie 46 925 036 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 

148 597 601 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25 239 429 zł. Projekt 

zmian w budżecie na 2013 rok zawiera zmiany w planie wydatków 

majątkowych, jak również w planie zadań inwestycyjnych rocznych oraz 

zamiany w przedsięwzięciach wieloletnich, które planowane są do poniesienia 

w 2013 roku. Bardzo proszę o przyjęcie proponowanych zmian wraz 

z autopoprawką.  

Przedstawione zmiany w budżecie na 2013 rok powodują zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2013 – 2018, 
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w związku z tym bardzo proszę o przyjęcie również tego projektu wraz 

z autopoprawką. 

 

Radny Stanisław Rupniewski  

Chciałbym zadać pytanie dotyczące inwestycji drogowych. Mianowicie jak 

wynika z projektu uchwały prawie o 47 milionów zł jest zwiększony plan 

wydatków w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków 

finansowych w roku ubiegłym. Są tutaj strategiczne inwestycje drogowe, ale jest 

też inwestycja drogowa z okręgu wyborczego, który ja reprezentuję, a która 

dotyczy ulicy Wydryńskiej. Nie jest to ulica strategiczna w naszym Mieście, ale 

poprzez determinację mieszkańców i udział Radnych został zrobiony projekt, 

weszła do realizacji i w ubiegłym roku właśnie, niespodziewanie została 

zablokowana przez niedostępność gruntów. Projekt tejże uchwały przewiduje 

przesuniecie środków dotyczących ulicy Wydryńskiej z ubiegłego roku na ten 

rok. Chciałbym zapytać Pana Dyrektora Wójcika czy w związku z tym 

wszystkie przeszkody zostały pokonane i będziemy mogli wrócić do realizacji 

tej ulicy? 

 

Pan Piotr Wójcik Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

Ulicę Wydryńską mamy umieszczoną w budżecie tego roku w inwestycjach 

wieloletnich. Ona jest rzeczywiście przygotowywana. Jest projekt, natomiast są 

tam potrzebne pieniążki na wykupy, na odszkodowania, i o ile pamiętam była 

też sprawa związana z odwołaniami na ulicy Wydryńskiej, i to w sposób 

kapitalny przedłużyło wtedy tę sprawę. Natomiast dysponujemy 630 tys. zł. 

Szczegóły mogę wyjaśnić później. Dziękuję.  

 

Dyskusję zakończono. 

 

Projekty uchwały poddano pod głosowanie. 

 

I. Głosowanie 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 
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Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/735/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Kielce na lata 2013-2018. 

 

II. Głosowanie 

Za   - 25 

Przeciw  - brak 

Wstrzymało się - brak 

 

Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013 

roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 

rok. 

 

Do pkt. 10 
 

Interpelacje (załączone do protokołu) złożyli Radni: 

 Joanna Grzela 

 Alicja Obara 

 Jerzy Pyrek 

 Renata Wicha 

 Joanna Winiarska 

 

Radny Włodzimierz Wielgus 

Ja chciałem złożyć wniosek w imieniu Klubu Radnych PSL, a zaraz powiem 

czego on dotyczy. Otóż złożyliśmy 11 grudnia 2012 roku projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji KORONA SA i określenia zasad 

zbycia tych akcji. Zgodnie z procedurą Pan Przewodniczący przekazał ten 

projekt uchwały Prezydentowi do zaopiniowania i 31 stycznia otrzymaliśmy 

pismo, w którym wskazano mam wady merytoryczne i prawne. Oczywiście tam 

podpięte było stanowisko Wydziału Prawnego, stanowisko Pana Prezydenta. 

I teraz do jakiej sytuacji dochodzi, że odbijana jest piłeczka, czyli my dalej sami 

pracujemy nad projektem uchwały, złożymy następnym razem, wskazane nam 

będą wady prawne, wróci to do nas i okaże się, że procedura złożenia projektu 

takiej uchwały będzie trwała wiele miesięcy. Dlatego zwracamy się do Pana 

Przewodniczącego o odpowiedź na pytanie, i może opracowanie procedury 

takiej, która zobowiązywałaby Wydział Prawny do pomocy Radnym czy 

Klubom Radnych w opracowywaniu projektów uchwał żeby skrócić tę drogę. 
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Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Chcę tylko powiedzieć, że w opinii prawnej jest napisane „kawa na ławę” co 

trzeba poprawić. Jak się poprawi to złożyć do mnie i na pewno w ciągu tych 

4 miesięcy, które ja mam do tego żeby przedstawić to na sesji, będzie zrobione. 

Jeżeli chodzi o moją osobę, to służę i czasem i pomocą. Natomiast pomoc 

prawna polega na tym, że prawnicy napisali co trzeba zmienić, i w jaki sposób 

trzeba zmienić. To już więcej chyba nie potrzeba. Ale jeżeli zajdzie konieczność 

to jest dobra wola Prezydenta i służb Mu podległych, żeby do sprawy podejść. 

Na gorąco odpowiadam, natomiast ja się do tego i tak jeszcze odniosę. 

 

Do pkt. 11 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Badmintona serdecznie zaprasza Radnych 

Rady Miasta Kielce na Turniej Badmintona organizowany w ramach Targów 

Kielce „Sport – Zima” w halach Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, w dniu 22 

lutego w godz. 10.00 – 18.00. Zapraszam zatem wszystkich Radnych.  

Informuję Państwa, że na moje ręce wpłynęła kwota 600 zł na zakup wianków 

dla polonijnego zespołu „Kwiat Podola” z Winnicy. Dziękuję Klubowi Radnych 

SLD w imieniu Polaków z Winnicy i swoim własnym. 

 

Radny Mariusz Goraj 

Chciałem tylko nawiązać do tematu dwóch interpelacji dotyczących 

komunikacji miejskiej. Jestem w stanie zrozumieć, że autobusy mogą się 

spóźniać, bo mamy szereg remontów, itd. Natomiast kompletnie nie jestem 

w stanie zrozumieć dlaczego autobus, który rusza z początkowego przystanku 

na czwarty przystanek z kolei, na którym ja chciałem wsiąść, przyjeżdża 15 

minut wcześniej. Taką sytuację miałem, zgłosiłem to do Zarządu Transportu 

Miejskiego i jaką postanowiłem przedsięwziąć drogę w tej sprawie? Nie jest to 

śmieszne Panowie i chciałbym żebyście się w to wsłuchali, bo jeśli ktoś ma 

ważne spotkanie, albo ma umówioną wizytę u lekarza, a następny autobus jest 

za godzinę, to może to nie być dla niego śmieszne. Wziąłem rachunek za 

taksówkę, z której zmuszony byłem skorzystać, i przekażę go za chwileczkę. On 

nie jest na dużą kwotę, jest na 20 zł. Proszę o wyegzekwowanie tej kwoty od 

MPK i przekazanie jakby darowizny ZTM-u na dowolny cel charytatywny. 

I zachęcam Kielczan do postępowania w ten sposób, dlatego, że jestem w stanie 
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zrozumieć spóźnienie autobusu, natomiast nie jest w stanie zrozumieć tego, że 

firma, która ma podpisaną umowę z Miastem, nie wywiązuje się z niej w nawet 

tak elementarnych kwestiach. 

 

Do pkt. 12 

 

Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLI sesję Rady Miasta Kielce  

w dniu 7 lutego 2013r.. 

 

 

Protokołowała              Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

Małgorzata Gała         Tomasz Bogucki 

 


